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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: a Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 
24-én megtartott ülésén. 

 
Helyszín: Pusztavacs Község Polgármesteri Hivatalának nagyterme, házasságkötő 
terem (Pusztavacs, Béke tér 10.) 
 
Jelen vannak: 
 
Képviselőtestületi tagok: 
 Jóri László polgármester  
 Gubicza Gábor 
 
 Gubicza Sándorné            
 Hársfai Istvánné 
           Regdony Norbert 
          Tolnai Sándor (érk.: 17.15-kor) 
  
Meghívottak: 
           Dr Szabó Tibor jegyző 
 
Jóri László: Szeretettel köszöntelek benneteket az év  első testületi ülésén. Két fő 
hiányzása mellett is határozatképesek vagyunk. A napirendi pontokkal kapcsolatosan 
van-e valakinek módosító javaslata, vagy hozzászólása, ha nem akkor szavazzunk! 
 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

1/2013. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésen megtárgyalandó 

napirendet a következők szerint határozza meg: 

1./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta eltelt időben történt eseményekről 

Előterjesztő: polgármester  

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 

3./ Az önkormányzat 2013. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: polgármester  

4./ Egyebek  
 

/Tolnai Sándor képviselő megérkezett: 5+1=6 képviselő/ 

 
Jóri László polgármester: Az elmúlt ülés óta nem volt mozgalmas a hónap, de  történt 
egy-két dolog. Az iskola átadása reméljük most már véglegesen megtörtént, még 
ebben a hónapban is volt mit aláírni a Baranyi úrnál. Hernád megcsinálta az iskolai 
elszámolást, még van egy 800 eFt-os gázszámla, amit ki is fizettek és majd nekünk 
kell még átutalnunk. Megtörtént a pályázatok beregisztrálása, abban a sorrendben, 
amiről már döntöttünk korábban. Az újlengyeli hivatalban voltunk látogatáson, 
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ismerkedtek a dolgozók egymással, mivel felállt az új közös hivatal. 
Felmérést tartott a KPM a közutakon, és megállapították, hogy 2 db táblát ki kell 
cserélni.     
 
Következő napirendi pontunk a hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló, kérlek 
jegyző úr foglald össze. 
 
Dr Szabó Tibor: Tavaly a hivatal önálló volt, az idén már közös hivatalunk van 
Újlengyellel. A hivatal finanszírozása központilag kevesebb lesz, 3,5 fő van jelenleg 
állományban. Úgy néz ki, hogy jelenleg a hivatal működése biztosítva van. Spórolunk 
amivel csak lehet, minimális áron tartjuk fent a hivatal működését, gáz helyett fával 
fűtünk, minimális volt eddig is a papír és egyéb irodaszer felhasználásunk, a 
személyi kiadások az én esetemben feleződnek. Ezek mellett, hogy meddig lehet 
kijönni az állami támogatásból, azt nem tudni. Reméljük nem lesz visszalépés az 
eddigiekhez képest, a lakosságnak szüksége van az itteni ügyintézésre. A 
beszámolóban megpróbáltam mindent leírni, de ha van kérdés szívesen válaszolok. 
 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

2/2013. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

szóló beszámolót a jegyző által előterjesztett formában és tartalommal egyhangúan elfogadta. 
 
Jóri László:  Következő napirendi pontunk az önkormányzat 2013. évi 
munkatervének elfogadása. Az adósságkonszolidáció miatt az állami támogatások 
megvonásával kell számolnunk. Ezért megszorításokat kell eszközölnünk, hogy elég 
legyen a támogatás, illetve a saját bevételünk. Javasolnám, hogy pihentessük a helyi 
lap megjelentetését. A két hivatal fenntartására 37 millió forint támogatás lesz, ezt 
kellene beosztani. Ha nem sikerül, akkor az önkormányzatnak kell belefizetni. Az 
óvoda állami finanszírozása jelen számítások szerint elég lesz a fenntartáshoz, ott is 
fával fűtünk, ezzel is sokat spórolunk.  
Sajnos a 6 év alatt, mióta mi vagyunk a testületben, mindig spóroltunk valamivel, de 
rajtunk kívülálló okok miatt jutottunk idáig. Soha nem tudtuk magunkat utolérni a fenti 
változtatások miatt. Ha esetleg a költségvetés úgy alakul, hogy lesz a falunapra 
pénzünk, akkor visszatérhatünk a falunapra, de egyenlőre nem látom a fedezetet rá. 
Az elhangzottak után kérem szavazzunk! 
 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

3/2013. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évre vonatkozó 

Munkatervét Jóri László polgármester úr által előterjesztett formában és tartalommal egyhangúan 

elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a folyó évre vonatkozó költségvetési rendelet megalkotását 

követően – a pénzügyi lehetőségek függvényében – a munkaterv felülvizsgálható, módosítható. 

 

Felelős: polgármester 

Hi.: folyamatos 
 
Jóri László: Az Egyebekben szeretném felolvasni Budai Gábor köszönő levelét. 
(Email felolvasva: Köszönet a Bursa Hungarica pályázat megszavazása miatt .) 
Köszönjük mi is.  
A következőkben az új hivatal a közös polgármesteri, illetve önkormányzati hivatal 
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Működési Szabályzat módosítását kell megszavaznunk. 
Jegyző úr mondd el légy szíves. 
 
Dr Szabó Tibor: Mivel a hivatal egyesült Újlengyellel, így a régi SZMSZ helyett újat 
kell létrehozni. Ezt az új Működési Szabályzatot kell elfogadni. A kiküldött szmsz a 
törvényben előírt adatokat tartalmazza. 
 
Jóri László: Kérem szavazzunk! 
 

„Ezt követően a képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

4/2013. (I.24.) számú képviselő-testületi határozat 

Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyző által előterjesztett formában és tartalommal egyhangúan 

elfogadta. 
 

 
Jóri László: Mivel a mai jülésre mást nem terveztünkmegköszönöm a figyelmeteket. 
Az ülést bezárom.                 
  
 

                                                             Kmf.  

 

 

 

Jóri László                                                                                        dr Szabó Tibor 

polgármester                                                                                         jegyző 


